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Firma Nice, lider rynku w sektorach Home Automation,
Home Security i Smart Home, wprowadza do oferty
Yubii – najnowszy ekosystem umożliwiający kontrolę
wszystkich elementów automatyki domowej.

Rozwiązanie to ułatwiając zarządzanie domem –
pozwala na sterowanie nim  

z dowolnego miejsca, jednocześnie poprawia
bezpieczeństwo domowników poprzez całodobową
kontrolę wyznaczonych obszarów. Światowa premiera
Yubii odbyła się 2 lipca br. w Mediolanie. Równolegle
system zostanie wprowadzony na polski rynek.

Przeczytaj również:

NiceHome na półkach sklepów Leroy

Merlin w Polsce

SALTPEPPER BRAND DESIGN DLA

TIKKURILA POLSKA – ODMIENIONA

JEDYNKA

UPS POLSKA WSPIERA WIELKĄ

ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

Według ABI Research wartość rynku rozwiązań dla inteligentnego domu sięgnie 123 mld dol.
do 2022 r. Rośnie również entuzjazm konsumentów – wedle badania przeprowadzonego przez
Oferteo.pl, na wdrożenia Smart Home zdecydowało się 23% ankietowanych, którzy w 2018
roku budowali dom. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne systemy do
zarządzania Smart Home, które pozostają łatwe i przyjazne w obsłudze jest wprowadzany
przez Nice ekosystem – Yubii. Innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu kontrola automatyki
domowej staje się jeszcze prostsza.

 

Ekosystem Yubii wyróżnia się na rynku rozwiązań Smart Home dwukierunkową komunikacją
umożliwiającą sprawdzenie czy bramy, rolety, żaluzje zostały prawidłowo zamknięte bądź
otwarte. Nice jako pierwszy producent na polskim rynku wprowadził tę możliwość, dzięki
której konsumenci zyskują komfort, bezpieczeństwo i wygodę – wszystko w zasięgu pilota Era
One BD.

 

EKOSYSTEM

 

Yubii to nowy ekosystem Nice stworzony zarówno z myślą o użytkownikach dopiero
rozpoczynających swoją przygodę z automatyka domową, jak i dla tych, którzy chcą
rozbudować swój system automatyki.

 

Podłączając Core hub, serce systemu automatyki Yubii do domowej sieci Wi-Fi, można
połączyć wszystkie elementy systemu automatyki Nice sprawiając, że będą one
współdziałały.

 

Dzięki aplikacji MyNice Welcome App, Ekosystem Yubii, umożliwia szybkie i intuicyjne
zarządzanie automatyką do rolet, markiz, żaluzji, bram wjazdowych i garażowych jak też
sterowanie szlabanami  

i oświetleniem. Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych scenariuszy np. za każdym
razem, gdy otwierasz garaż, włączy się oświetlenie ogrodu, czy po tym jak wstaniesz, otworzą
się wszystkie rolety oraz brama garażowa, by umożliwić psu wyjście do ogrodu – także
zdalnie. Zarządzanie systemem możliwe jest również dzięki zastosowaniu
dwukierunkowych pilotów Nice.

- Rynek domów inteligentnych rośnie w Polsce dynamicznie. Systemy Smart Home cieszą się
coraz większym zainteresowaniem. Nasi klienci doceniają korzyści płynące z instalacji w domu
takiego systemu. Dodatkowo, prostota obsługi – wystarczy tu tylko telefon lub tablet, i już
można zarządzać  wszystkimi systemami zainstalowanymi w domu. Jesteśmy przekonani, że
system Yubii to odpowiedź na rosnące oczekiwania Polaków. Ułatwiamy życie wszystkim,
sprawiając, że nawet najmniejsze codzienne gesty stają się proste i wyjątkowe  – powiedział
Marcin Skrobisz, Dyrektor Zarządzający Nice Polska.

 

 

REWOLUCJA YUBII

 

Z Yubii wszystkie elementy systemu automatyki komunikują się nie tylko między
sobą lecz także  

z Tobą.

 

Dwukierunkowe piloty zdalnego sterowania Nice Era One BD i Era P BD dostarczają
informacji na temat stanu automatyki (otwarta, zamknięta, częściowo otwarta) i potwierdzają
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Mateusz Gradecki po
kwalifikacjach do The Open
wraca do golfowego cyklu
Challenge Tour 

Mateusz Gradecki ma za sobą
bardzo intensywny tydzień

BETFAN wprowadza Cashout 

BETFAN, nowy legalny polski bukmacher,
wprowadza opcję Cashout. Dzięki niej gracz
może zamknąć zakład przed rozstrzygnięciem
wszystkich umieszczonych na kuponie zdarzeń.
Cashout oferowany jest na kuponach
pojedynczych i wielozdarzeniowych na zakłady
przedmeczowe i live.

Jubileuszowy V
Międzynarodowy Festiwal
Dzieci Młodzieży i Dorosłych

z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe 

W tym roku Festiwal „Ślimakowe Rytmy”
obchodzi swój pierwszy mały jubileusz. Z tej
okazji przygotowaliśmy szereg ciekawych
wydarzeń muzycznych towarzyszących temu
wydarzeniu. Festiwal potrwa 3 dni, ale będzie
to bardzo intensywny czas wypełniony muzyką.

Najczęściej czytane artykuły:

Icy Dock EZ-Fit Pro
MB082SP - niezawodny
uchwyt na dyski 

Icy Dock EZ-Fit Pro MB082SP to metalowy
uchwyt na dwa dyski 2,5" HDD/SSD SATA lub
IDE, które możemy umieścić w miejscu
wewnętrznego napędu 3,5".

zGRILLowane sosy od SEKO 

SEKO S.A., polskie przedsiębiorstwo
przetwórstwa rybnego, wprowadziło
na rynek kolejne nowości
produktowe. Tym razem są to sosy z

serii „zGRILLowane” jako pyszny dodatek do
potraw z grilla. Występują w 4 wariantach
smakowych.

Szpital onkologiczny Magodent
wyróżniony w raporcie NFZ 

Warszawski szpital Magodent należący do
Grupy LUX MED został wyróżniony w raporcie
opracowanym przez Narodowy Fundusz
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odbiór polecenia przez emisję kolorowego sygnału świetlnego, wibracje i dźwięk. Z MyNice
Welcome App, możesz używać smartfonu do zarządzania elementami systemu
automatyki domowej, gdziekolwiek jesteś.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORZYŚCI

 

Bezpieczeństwo, komfort i informacja zwrotna z pilota…

 

Dzięki dwukierunkowym pilotom Nice Era One BD do sterowania bramami wjazdowymi i
garażowymi oraz dwukierunkowym pilotom Era P BD do sterowania markizami, żaluzjami i
roletami, możesz sprawdzić stan swojej automatyki, kiedy tylko chcesz (w odpowiedzi
otrzymasz status: otwarta, zamknięta, częściowo otwarta) i upewnić się, że polecenie dotarło
do automatyki – nawet gdy tego nie widzisz. Piloty zdalnego sterowania komunikują się z
użytkownikiem za pomocą trzech kolorów (zielony, czerwony, pomarańczowy), wibracji (Era
One BD) lub sygnału dźwiękowego (Era P BD).

 

 

Dwukierunkowe piloty Nice komunikują się z dwukierunkowymi odbiornikami rolet, markiz,
żaluzji, zwiększając swój zasięg w momencie podłączenia nowych elementów, dzięki czemu
możesz zarządzać automatyką  

w całym domu wydając zaledwie jedno polecenie.

  

Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez
użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi
są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.
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Zdrowia "Nowotwory złośliwe - koncentracja
leczenia zabiegowego".

Galeria Grafitt kusi
pierwszymi wyprzedażami 

Mimo, że sezon wyprzedaży dopiero się
rozkręca, niektóre sklepy i butiki Galerii Grafitt
już zaskakują klientów wysokimi rabatami.

Co oznacza zaburzenie
mikrobiomu skóry? 

Temat kultur bakterii
zamieszkujących nasz przewód pokarmowy jest
już powszechnie znany. Mało jednak osób zdaje
sobie sprawę z tego, że pożyteczne bakterie
występują również w jamie ustnej czy też na
naszym największym narządzie – skórze, gdzie
tworzą specyficzny mikrobiom. Jak należy się z
(...)
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